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BABBABBABBAB IIII

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

A.A.A.A. GAMBARANGAMBARANGAMBARANGAMBARAN UMUMUMUMUMUMUMUM

Kecamatan Cangkuang berdiri pada 22 Oktober 2003 yang merupakan

pemekaran dari Kecamatan Banjaran, berikut pengisian jabatan strukturalnya dan

efektif eksistensinya telah dimulai pada tanggal tersebut. Kecamatan Cangkuang

terletak pada ketinggian 653 meter di atas permukaan laut. Suhu maksimum 35°

celcius dan suhu minimum 20° celcius, bertopografi datar sampai berbukit dan

curah hujan rata-rata berkisar 260 mm/tahun. Kecamatan Cangkuang yang

mempunyai luas wilayah 2.397,222 Ha merupakan salah satu dari 31 kecamatan

yang ada di Kabupaten Bandung, Terdiri dari 7 Desa, 23 Dusun, 84 RW dan 355 RT.

Memiliki penduduk sebanyak 69.460 jiwa atau 18.553 Kepala Keluarga yang terdiri

dari 35.630 laki-laki dan perempuan 33.830 orang.

Berikut adalah Desa yang ada di wilayah kerja Kecamatan Cangkuang

Kabupaten Bandung :

1. Tanjungsari;

2. Ciluncat;

3. Nagrak;

4. Pananjung;

5. Bandasari;

6. Jatisari;

7. Cangkuang.

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Cangkuang mayoritas bertani dan

buruh tani, karena kondisi lahan ataupun daerah yang ada merupakan lahan

pertanian yang di dominasi lahan kering dan sebagian bermata pencaharian buruh

pabrik serta karyawan Pemerintah.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten

Bandung yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang

penyelanggaraan daerah diwilayah Kecamatan, dalam melaksanakan kegiatan
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penyelenggaraan pemerintahan, untuk memberikan pelayanan publik sesuai

dengan sebagian urusan Bupati kepada Camat dengan kewenangannya di

Kecamatan Cangkuang yang di dukung oleh 7 Desa.

B.B.B.B. MAKSUDMAKSUDMAKSUDMAKSUDDANDANDANDANTUJUANTUJUANTUJUANTUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung

Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai penjabaran visi dan misi Kecamatan

Cangkuang yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LAKIP Kecamatan Cangkuang Tahun 2013 adalah untuk

mempertanggung jawabkan kinerja aparatur Kecamatan Cangkuang secara periodik.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong

terwujudnya Good Governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP

berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik. Semua itu

memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan

daerah serta partisipasi masyarakat.

MaksudMaksudMaksudMaksud dandandandan tujuantujuantujuantujuan penyusunan LAKIP Kecamatan Cangkuang Tahun 2013

adalah :

a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal sebagai sarana

pertanggungjawaban Kecamatan Cangkuang atas pencapaian kinerja yang

berhasil dicapai pada Tahun 2013 yang merujuk pada sejauh mana Visi, Misi,

tujuan dan Sasaran Strategis telah dicapai.

b. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal sebagai sarana evaluasi

pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya perbaikan kinerja di masa

mendatang.

Oleh karena itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Cangkuang yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan

Pemerintahan oleh Camat kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai

peraturan yang berlaku pada saat ini.
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C.C.C.C. TUGASTUGASTUGASTUGAS POKOKPOKOKPOKOKPOKOK DANDANDANDAN FUNGSIFUNGSIFUNGSIFUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 tahun 2008 tentang rincian

tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan di wilayah Kabupaten

Bandung, bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris

Kecamatan, 5 (lima) Seksi dan 3 (tiga) Subag.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan

struktur Organisasi Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung tahun 2013 dengan

jumlah pegawai 39 orang yang terdiri atas PNS 27 orang, TKK 1 orang dan Sukwan

11 Orang.

Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1.
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BABBABBABBAB IIIIIIII

RENCANARENCANARENCANARENCANA STRATEGISSTRATEGISSTRATEGISSTRATEGIS DANDANDANDANPENETAPANPENETAPANPENETAPANPENETAPAN KINERJAKINERJAKINERJAKINERJA

A.A.A.A. RENCANARENCANARENCANARENCANA STRATEGISSTRATEGISSTRATEGISSTRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah

agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, global dan

tetap berada dalan tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis,

instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,

peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas

kinerjanya.

Pada dasarnya setiap permasalahan yang ada di lingkup Pemerintahan

sama akan tetapi potensi timbulnya permasalahan tersebut yang harus segera di

selesaikan, adapun permasalahan yang rentan timbul ada di wilayah kerja

Kecamatan Cangkuang Kabupaten bandung diantaranya adalah :

1. Pelayanan terhadap public/masyarakat;

2. Kurang pahamnya tentang tertib administrasi;

3. Koordinasi antar SKPD ataupun Organisasi Masyarakat yang kurang;

4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Lingkungan maupun administrasi

kependudukan serta perijinan yang telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten

Bandung.

I.I.I.I. VisiVisiVisiVisi KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan CangkuangCangkuangCangkuangCangkuang

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimilki serta

kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kecamatan

Cangkuang Kabupaten Bandung, adalah :

““““TERWUJUDNYATERWUJUDNYATERWUJUDNYATERWUJUDNYA KECAMATANKECAMATANKECAMATANKECAMATAN CANGKUANGCANGKUANGCANGKUANGCANGKUANG SEBAGAISEBAGAISEBAGAISEBAGAI PERANGKATPERANGKATPERANGKATPERANGKAT

DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH YANGYANGYANGYANG MAJUMAJUMAJUMAJU DANDANDANDAN MANDIRIMANDIRIMANDIRIMANDIRI DALAMDALAMDALAMDALAM PELAYANANPELAYANANPELAYANANPELAYANAN PUBLIKPUBLIKPUBLIKPUBLIK

MELALUIMELALUIMELALUIMELALUI TATATATATATATATA KELOLAKELOLAKELOLAKELOLA PEMERINTAHANPEMERINTAHANPEMERINTAHANPEMERINTAHAN YANGYANGYANGYANG BAIKBAIKBAIKBAIK ....““““
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II.II.II.II. MisiMisiMisiMisi KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan CangkuangCangkuangCangkuangCangkuang

Guna mewujudnkan dan merealisasikan visi tersebut diatas, Kecamatan

cangkuang mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat;

2. Meningkatkan pertisipasi masyarakat perdesaan dan perkotaan;

3. Meningkatkan hubungan koordinasi lintas sektor yang harmonis dan

berkesinambungan;

4. Meningkatkan kualitas lingkungan Kecamatan Cangkuang yang hijau,

bersih, tertib dan berbudaya.

III.III.III.III. TujuanTujuanTujuanTujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai 5 (lima) tahunan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam merealisasikan misi.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan

tersebut perlu ditetapkan tujuan Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung,

yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya

saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Memperpendek rentang pelayanan/pengambilan keputusan sebagian

urusan publik bagi masyarakat;

2. Masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pelayanan;

3. Masyarakat dapat turut serta dalam kegiatan pembangunan (Sabilulungan);

4. Memberdayakan UKM dengan memfasilitasi pengembangan produk.

IV.IV.IV.IV. SasaranSasaranSasaranSasaran dandandandan IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerja
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Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang

lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang ditetapkan oleh Kecamatan Cangkuang Kabupaten

Bandung dan telah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama pada tahun

2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KinerjaKinerjaKinerjaKinerjaUtamaUtamaUtamaUtama (IKU(IKU(IKU(IKU

NONONONO SasaranSasaranSasaranSasaran IndikatorIndikatorIndikatorIndikator KetKetKetKet....

1 Meningkatnya kualitas pelayanan

pada masyarakat

Persentase pelayanan tepat waktu

2 Meningkatnya kualitas organisasi

massa

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

3 Meningkatkan kualitas fasilitasi

program/kegiatan dinas tekhnis

Jumlah kegiatan tekhnis yang

difasilitasi

4 Meningkatnya tertib administrasi

Desa

Jumlah desa yang telah

menyampaikan laporan tepat waktu

5 Meningkatnya kualitas keamanan,

ketertiban dan kenyamanan

lingkungan

- Persentase penurunan masalah

kemanan dan ketertiban/tindak

kriminal

- Persentase penurunan

pelanggaran terhadap perda

- Jumlah desa yang memiliki

Tempat Pembuangan Sampah

(TPS)

- Jumlah desa yang sudah memiliki

upaya preventif penanggulangan

bencana

- Jumlah desa yang sudah

melakukan penataan lingkungan

V.V.V.V. ProgramProgramProgramProgram dandandandan KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan
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Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan Kecamatan Cangkuang

tahun anggaran 2013 dapat dilihat pada lampiran ke-2.

B.B.B.B. PenetapanPenetapanPenetapanPenetapan kinerjakinerjakinerjakinerja 2013201320132013

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategi, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai

kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan

agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi

instansi untuK mencapainya dalam tahun tertentu.

Target kinerja Kecamatan Cangkuang yang harus dicapai untuk

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran ke-3.

Setelah ditetapkan target yang harus dicapai Kecamatan Cangkuang pada

Tahun 2013 maka untuk mengetahui sampai mana tingkat keberhasilan yang

dilakukan oleh Kecamatan Cangkuang maka harus dibuatkan Pengukuran Kinerja

terhadap target tersebut. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada lampiran ke-4.

BABBABBABBAB IIIIIIIIIIII
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AKUNTABILITASAKUNTABILITASAKUNTABILITASAKUNTABILITAS KINERJAKINERJAKINERJAKINERJA

A.A.A.A. PencapaianPencapaianPencapaianPencapaian SasaranSasaranSasaranSasaran StrategisStrategisStrategisStrategis

Secara umum Pemerintahan Kecamatan Cangkuang telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Cangkuang Tahun 2011 – 2015.

Uraian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat.

2.Meningkatnya kualitas organisasi massa.

3.Meningkatkan kualitas fasilitasi program/kegiatan dinas tekhnis.

4.Meningkatnya tertib administrasi Desa.

5.Meningkatnya kualitas keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan

program/kegiatan serta indikator mikro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai

tersebut yaitu :

- > 85 - 100 = Memuaskan

- > 75 - < 85 = Sangat Baik

- > 65 - < 75 = Baik

- > 50 - < 65 = Cukup baik

- 0 - < 50 = Agak Kurang

B.B.B.B. AkuntabilitasAkuntabilitasAkuntabilitasAkuntabilitas KeuanganKeuanganKeuanganKeuangan

Pemerintahan Kecamatan Cangkuang mempunyai tugas membantu Kepala

Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan,

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, pelayanan

umum dan pemberian pelayanan administrasi di Tingkat Kecamatan.
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Dalam Rencana Strategis Kecamatan Cangkuang Tahun 2011 – 2015

kebijakan umum pengelolaan keuangan Kecamatan Cangkuang diarahkan pada

pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah. Akuntabilitas

keuangan Kecamatan cangkuang Kabupaten Bandung diuraikan sebagai berikut :

a)Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Pada tahun anggaran 2013, Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.903.217.000. Anggaran tersebut terdiri

atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.786.415.000 dan Belanja Langsung

sebesar Rp. 1.116.802.000,-.

b)Analisis anggaran Kecamatan Cangkuang tahun anggaran 2013

Pada tahun 2013 Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung melaksanakan 21

(dua puluh satu) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan, untuk

penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran ke-5.
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BABBABBABBAB IVIVIVIV

PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Pemerintah Kecamatan Cangkuang Tahun

2013, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Cangkuang telah

memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya.

18 sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kecamatan

Cangkuang Tahun 2013 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2013 pada hakekatnya karena berkat

limpahan Rahmat dan Karunia Allah SWT., dan syariatnya hasil kerja sama yang baik

dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bandung.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses

pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,

akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi

penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan

menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Namun demikian disadari bahwa selama tahun 2013 masih ditemui berbagai

permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti Pemberian

Pelayanan kepada masyarakat belum Optimal. Sekaitan dengan hal tersebut,

Pemerintah Kecamatan Cangkuang, dari waktu ke waktu senantiasa melakukan

berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui

reformasi/perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian anggaran.

Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap

beberapa indikator yang dicantumkan dalam kecamatan Cangkuang Tahun 2011 - 2015

khususnya untuk Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat

Keputusan Camat ( SK ) No. 2 Tahun 2008 tentang Rencana Strategis Kecamatan

Cangkuang Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 . yang diselaraskan dengan Program

dan Indikator Mikro Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015

dan Terhadap Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dapat dipenuhi sesuai dengan

harapan. Jika terdapat indikator pencapaian IPM yang belum memenuhi target yang
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ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan

sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun

demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi

untuk lebih baik lagi di esok hari.


